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Kolektiv autorů studie 

Řešené náměstí se nachází v centru Pro-
stějova a navazuje na  hlavní prostějovské
náměstí, od kterého je odděleno budovou
OD  Prior. Z historického hlediska tvořilo
střed města jedno velké  tržiště, které bylo
v pohusitské době na několik století  odděle-
no hradbami. Bourání hradeb v 19. století
umožnilo  rozšíření a opětné připojení ná-
městí k centru. Ve stopě  vybouraných hra-
deb a valů tak vznikla příčná osa náměstí. Ta
byla ještě podtržena výstavbou Národního
domu od Jana Kotěry.  Západní stranu ná-
městí tvoří budova OD Prior respektující si-
ce  půdorysně obvod původní zástavby, ne
však již původní  propojující uličky. V jiho-
západním rohu náměstí se nachází  bývalá
synagoga, kterou po druhé světové válce od-
koupil a výrazně přestavěl Husův sbor. Na
bývalou synagogu navazuje  zbytek židov-

ské čtvrti, která byla před asanací jednou
z největších u nás.

Náměstí je v dnešní době považováno spí-
še za křižovatku s parkovištěm na jedné
straně a hradbou stromů na straně druhé.
V návrhu se snažíme jasně definovat a scelit
plochu náměstí,  která je dnes předělena ko-
munikací. Hlavním principem návrhu  bylo
srovnání náměstí do plochy, vytvoření uni-
versálního  velkého prostoru a zredukování
nepřehledné zeleně. Téměř  všechna náměs-
tí v Prostějově jsou poměrně hustě zazeleně-
na nebo  navazují na parky a velká jasně vy-
mezená plocha chybí. 

Konkrétní návrh se inspiroval divadlem.
Na tuto myšlenku nás  přivedly jednotlivé
části náměstí a blízkost Národního domu.
Stávající parkoviště v nejucelenější části ná-
městí je v návrhu  vydlážděno jako hlediště,

odkud se pozoruje dění na náměstí a pano-
rama prostějovských věží. Tato část náměs-
tí je nejklidnější  a nejsevřenější okolní zá-
stavbou. Počítá se také s umístěním  letních
zahrádek v této části náměstí. Naopak místo
křížení je  uvažováno jako jeviště a je zvý-
razněno vydlážděnou elipsou a objektem
symbolizujícím vstupní bránu. Krytý prostor
tak umožní  v případě kulturních akcí zbu-
dovat kryté jeviště. 

V části náměstí přiléhající k Prioru je sil-
ně zredukovaná  původní zeleň a jsou pone-
chány jen dva vzrostlé stromy - dojde  tak ke
zvětšení prostupnosti této části náměstí
a otevře se i druhá ulička na hlavní náměstí
vedoucí přes bývalou židovskou  čtvrť. Ná-
městí je považováno za pěší zónu s obsluž-
nou  komunikací a přes náměstí probíhá pou-
ze cyklostezka, která  opíše část oblouku
elipsy - což pomůže zpomalit cyklisty  je-

doucí přes náměstí. Na stávající cyklostezku
se napojí i nová  cyklostezka z východní čás-
ti náměstí. Socha Jiřího Wolkera se  přesune
na hlavní podélnou osu a je tak reakcí na so-
chu  B.Hlaváčka na příčné ose.

Náměstí je dlážděno hladkou dlažbou,
která je použita na  hlavní plochu náměstí
a na chodníky, obslužná komunikace bude
dlážděna stávajícími žulovými kostkami - to
vše bude propojeno  hlavními pruhy, dláždě-
nými bílými žulovými kostkami. 

Dlažba před bývalou synagogou přechází
plynule do uličky  židovské čtvrti - navržená
je kamenná historická dlažba, která  podtrh-
ne středověký charakter uličky a zároveň od-
kazuje na  historii jedné čtvrti.

Prvky mobiliáře také částečně reagují na
odlišné funkce náměstí,  kdy v části u OD
Prior jsou klasické lavičky doplněné zelení

v přemístitelných kontejnerech. Protilehlá
půlka náměstí má  lavičky zredukované na
pouhé kamenné kvádry prostřídané se  zele-
ní opět v mobilních kontejnerech. Na ty pří-
padně navazují  stojany na kola. Osvětlení je
navrženo jako tlumené rozptýlené,  což
umožní rozptylová plocha lamp nasvícená
zespodu. Objekt  uprostřed náměstí by byl
nasvětlen samostatně, popřípadě by  mohl
jednotlivými reflektory směřovat na vý-
znamné prvky ve  městě (Národní dům, baš-
ta, věž kostela a radnice, sochy).  Cyklostez-
ky budou v ploše náměstí znázorněny ocelo-
vými  hlavicemi lehce vypouklými přes
plochu dlažby.

Za klad a přínos pro město považujeme
vznik uceleného  universálně využitelného
náměstí, kde se dají pořádat větší  kulturní
akce, což stávající náměstí neumožňují díky
vzrostlé a rozptýlené zeleni.

Prostějované mají možnost ovlivnit budoucí podobu a využití  náměstí E. Husserla 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou z priorit města  Prostějova. To využilo možnosti, aby se problémem řešení úpravy  tohoto náměstí a jeho okolí

zabývali účastníci architektonické  soutěže o Cenu Petra Parléře. Výsledkem je práce, která v této  soutěži získala 3. cenu. 

Urbanisticko - architektonický návrh náměstí E. Husserla v Prostějově

Miroslav Pišťák: 
Řešení navržené autory oceněné práce

je zcela jistě zajímavým  pokusem o nový
nezvyklý pohled na tento prostor a jeho
využití.  Nejméně z jednoho důvodu se
však nezdá být nejoptimálnější. Ve  své
podstatě totiž znamená, že mnohé kultur-
ní, společenské a  jiné aktivity by se měly
odehrávat především v tomto prostoru,

což ve svém důsledku může znamenat de-
finitivní ztrátu možnosti  určitého oživení
například náměstí T. G. Masaryka. 

Ing. Zdeněk Peichl: 
Dalším důvodem, proč jsme k navrho-

vanému řešení zdrženliví, je  razantní
omezení v oblasti dopravy a parkování. Je-
ho realizace  by mimo jiné znemožnila

průjezd z Netušilovy ulice směrem k Ná-
rodnímu domu i výjezd na Vápenici a ob-
ráceně. 

Miroslav Pišťák, ing. Zdeněk Peichl: 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou ze

stavebních investic, na  kterou pamatoval
městský rozpočet v tomto roce částkou pě-
ti  milionů korun. Jsme si vědomi toho, že

toto náměstí musí být  rekonstruováno.
Stále víc v nás však sílí přesvědčení, že
bychom v tomto roce měli upravit souse-
dící Hlaváčkovo náměstí,  sjednotit dlažby
kolem Národního domu a až poté rozhod-
nout, jak  dále postupovat v případě ná-
městí E. Husserla. 

Úprava náměstí E. Husserla je jednou
z našich priorit. Proto  chceme, aby se

s oceněným návrhem mohli v dohledné
době  seznámit i obyvatelé města, neboť
zejména oni by měli  vyjádřit svůj názor na
to, jak bude jejich město vypadat.  Studie,
jejíž část je otištěna v tomto vydání Rad-
ničních listů,  je k nahlédnutí na odboru
koncepce a rozvoje MěÚ v Prostějově.
V dohledné době by měla být umístěna i na
webových stránkách  města Prostějova. 

Prostějovští radní vyhlásili další kolo vý-
běrového řízení na  poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.
Stavebníkům je k dispozici zhruba 7 700 ti-
síc korun. Půjčky jsou úročeny šesti pro-
centy, na rozdíl od bankovních domů se
však neplatí žádné další poplatky.

Koncem roku 2004
skončilo desetileté ob-
dobí poskytování půj-
ček  z fondu rozvoje
bydlení, který vznikl
s pomocí státu.  Prostě-
jovu na jeho založení
poskytl dotaci 15,3 mili-

onů korun,  kterou město již vrátilo do státní
kasy. Zbývající finanční  prostředky ve výši
6,5 milionu korun použilo na založení  vlast-
ního fondu rozvoje bydlení, který slouží fy-
zickým i  právnickým osobám. 

„O půjčky určené na rekonstrukci a rozšíře-
ní domů nebyl příliš  velký zájem,“ přiznal
předseda komise Fondu rozvoje bydlení  Ra-
dek Zacpal. . „Proto jsme z Obecně závazné

vyhlášky o tvorbě  a použití účelových pro-
středků Fondu rozvoje bydlení města  Prostě-
jova, kterou zastupitelé vydali loni v únoru,
vypustili  dotační tituly, o které byl minimální
zájem, a jiné naopak  přidali,“ dodal s tím, že
nově si lidé mohou půjčit například  na obno-
vu hlavních elektrických rozvodů v bytových
domech či  vybudování technické infrastruk-
tury při výstavbě nových  rodinných domů. 

Výše půjčky je u jednotlivých titulů růz-
ná, stejně jako doba  jejího splácení. Nejvyš-
ší půjčku, až 200 tisíc korun, mohou  staveb-
níci získat na obnovu střechy. Nejdéle, až
osm let, mohou  splácet finance poskytnuté
na půdní nástavby na plochých  střechách,
vestavby bytů do půdních prostor a na zříze-
ní  technické infrastruktury.  „Nesnažíme se
nahrazovat služby bankovních domů. Chce-
me pouze  podporovat určité tituly, jako je
například obnova střechy či  fasády, výměna
oken, zřízení plynového nebo elektrického
topení, zateplení domu a další. I proto od sta-
vebníků  požadujeme minimum nezbytných
dokladů,“ zdůraznil předseda  komise Fondu
rozvoje bydlení.

Vyjádření místostarosty Miroslava Pišťáka a radního a předsedy  dopravní komise ing. Zdeňka Peichla: 

Stavebníci mohou opět žádat o půjčky z fondu rozvoje bydlení 
K dispozici je pro ně téměř osm milionů korun

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení  města Prostějova

Článek 5
Půjčky z FRB

1. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

poř. č. název/účel lhůta splatnosti horní hranice půjčky 
————————————————————————————————————————————————————

01 Obnova střechy 4 roky do 200 000 Kč na 1  dům
(krytina i konstrukce starší 10 let) nebo do 50 000 Kč na 1 byt,

max. však do výše 40 % 
rozpočtových nákladů

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení 3  roky do 25 000 Kč na 1 byt
ve stávajícím domě 

03 Výměna oken 3 roky do 30 000 Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let 2  roky do 50 000 Kč na 1 dům

proti spodní vodě 
05 Obnova fasády včetně oplechování 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt 

u domu staršího 10 let 
06 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt

domu staršího 5 let
07 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 50 000 Kč 

rodinného domu staršího 5 let 
08 Při půdních nástavbách bytů 8 let do 100 000 Kč na 1  byt 

rušících ploché střechy 
09 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8  let do 80 000 Kč na 1 byt 
10 Zřízení (obnova) páteřních rozvodů NN 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt

u domu staršího 10 let 
11 Zřízení technické infrastruktury 8 let do 100 000 Kč na  rodinný dům

při výstavbě nového rodinného domu 

2. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 -  obnova fasády a půjčky 06 nebo 07 - zateplení obvodového
pláště,  které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze  získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

3. Půjčky lze čerpat pouze do jednoho roku ode dne uzavření  smlouvy o půjčce, nevyčerpanou část půjčky je příjemce povinen
vrátit. Úroky včetně půjčky se splácí podle smlouvy o půjčce, a  to rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje prvním měsí-
cem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání půjčky. 

4. Při poskytování půjčky na domy nebo byty, které jsou  uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek nebo leží na  úze-
mí městské památkové zóny, se maximální možná horní hranice  půjčky zvyšuje na dvojnásobek.

5. Při poskytnutí půjčky do 200 000 Kč požaduje poskytovatel  záruku za půjčku prostřednictvím dvou ručitelů, při poskytnutí
půjčky nad 200 000 Kč záruku za půjčku zpravidla zřízením  zástavního práva k nemovitosti.

6. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjček.

Rada města Prostějova se usnesla na své řádné schůzi dne 7. 3.  2006 vyhlásit 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Prostějova  

v souladu s podmínkami uvedenými v Obecně závazné vyhlášce č.  1/2005 ze dne 
15. 2. 2005 o tvorbě a použití účelových  prostředků Fondu rozvoje bydlení města
Prostějova. 

Zájemci o poskytnutí půjčky mohou své žádosti předkládat v termínu do 30 dnů
od zveřejnění finančním odborem. 

Formuláře žádostí, včetně textu vyhlášky, a podrobné informace  obdrží zájemci na
finančním odboru, náměstí T. G. Masaryka 12 -  14, přízemí radnice a v informačním
středisku městského úřadu  na náměstí T. G. Masaryka 12 - 14. 

Informace o Fondu rozvoje bydlení, včetně žádosti, jsou k dispozici také na inter-
netových stránkách města Prostějova  www.mestopv.cz (Městský úřad, životní situa-
ce, finanční odbor) . 

Oznámení

Pudilová,

datum domácí hosté čas
středa 5. 12. 2007 HK Jestřábi Prostějov HC Vrchlabí 18.00
středa 12. 12. 2007 HK Jestřábi Prostějov HC Rebel Havlíčkův Brod 18.00
sobota 22.12. 2007 HK Jestřábi Prostějov HC Kometa Brno 17.00

Pozvánka na hokejové zápasy 
HK Jestřábi Prostějov

HŽP Aréna Prostějov 

Tvořivá dílna 

KERAMIKA: VÝROBA KERAMICKÝCH DROBNOSTÍ (NAPŘ. PF 2008) 
A VÁNOČNÍ DEKORACE Z KERAMIKY

Kdy: pondělí 3. prosince od 16 do 18 hodin
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Keramická PF 2008 a další drobnosti, vánoční dekorace pro radost vlastnoručně vyro-

bené z keramiky apod. Poplatek 50Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Slavnostní zahájení  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY VELKÝ KOSÍŘ
Kdy: sobota 8. prosince v 9.00 a v 10.00 hodin
Kde: u 1. zastavení nad Čelechovicemi - Na Buničce
Slavnostní zahájení provozu naučné stezky Velký Kosíř.

Tvořivá dílna 

KERAMIKA: VÝROBA KERAMICKÝCH DROBNOSTÍ (NAPŘ. PF 2008) 
A VÁNOČNÍ DEKORACE Z KERAMIKY - GLAZOVÁNÍ

Kdy: pondělí 17. prosince od 16 do 18 hodin 
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Glazování keramických výrobků zhotovených v předešlé dílně. Poplatek 50Kč/osoba. 

Pracovní oblečení s sebou.

Tvořivá dílna 

VOŇAVÉ VÁNOCE: VÝROBA DROBNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB Z VČE-
LÍHO VOSKU A VÝROBA SVÍČEK

Kdy: pátek 21. prosince od 16 do 18 hodin 
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Výroba drobných vánočních ozdob z včelího vosku a výroba svíček. Pracovní oble-

čení s sebou.

ČSOP - Regionální sdružení Iris  582 338 278
Husovo nám. 67  603 298 039
Prostějov  iris@iris.cz
 796 01  www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
pořádá v prosinci tyto akce:

Mateřské 
centrum Cipísek

Pracoviště: MC Dvořákova 5, 
tel. 602 364 868, 

MC Sídliště Svobody 6, 
tel. 602 364 874,  

mcprostejov@centrum.cz, 
www.mcprostejo.goo.cz 

Zápis do kurzu Zaměstnej sám sebe 
Pro maminky na rodičovské dovole-

né. Tříměsíční kurz proběhne začátkem 
příštího roku. Garantem kurzu je sdružení 
CEPAC Morava. Kurz je určen mamin-
kám, které uvažují o samostatném pod-
nikání. Zahrnuje výuku práce na počítači, 
motivační psychologický kurz, základy 
podnikání. Kurz je hrazen z prostředků 
EU, pro účastnice je zdarma, včetně hlídá-
ní dětí. Zahajovací schůzka bude v pon-
dělí 3. 12. v 15.30 v MC Dvořákova 5. 
Přihlášky na obou pracovištích MC. Bližší 
informace získáte u koordinátorky MC 
Jitky Zapletalové – telefon  723 436339. 

  Program na prosinec  
Středa 5. 12. Mikulášská nadílka 

v divadelním sále Národního domu pro 
děti, které mají zakoupeny vstupenky.
V tento den jsou celý den uzavřena obě 
pracoviště mateřského centra!

Čtvrtek 6. 12. Dopoledne pro mámu 
- balení vánočních dárků - ukázky a poví-
dání pro inspiraci, MC Dvořákova 9.30 
- 12.00 hodin. 

Pátek 7.  12. Tvořivé pátky - malování 
na hedvábí, 9.30 - 12.00 hodin. 

Středa 12. 12. Mimiklub - hopsán-
ky a zpívánky s miminky, 13.00 - 15.00 
hodin, MC Dvořákova.

Čtvrtek 13. 12. Dopoledne pro mámu 
- vánoční besídka se zpěvy, 9.30 - 12.00 
hodin, MC Dvořákova.

Pátek 14. 12. Tvořivé pátky - vyrábí-
me svícny a gelové svíčky.

Vánoční týden u Cipíska  
Od 10. do 14. prosince na obou pra-

covištích mateřského centra od 8.30 do 
12.00 hodin. Celý týden budeme vyrábět 
vánoční ozdoby, svícny a jiné vánoční 
drobnosti pro radost!

sobota 1. 12. 17.00 hodin 14. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Děčín 
sobota 15. 12. 17.00 hodin 16. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - ČEZ Basket Nymburk
čtvrtek 20. 12. 17.30 hodin 17. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Ústí nad Labem

Pozvánka na základní část 
Mattoni NBL

Hala Sportcentra, Olympijská ulice, Prostějov

sobota  8. 12. 17.00 hodin Prostějov - VK Královo Pole Brno
sobota 22. 12. 17.00 hodin Prostějov - TJ Mittal Ostrava

ROZLOSOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU ŽEN 2007/2008 
Čtvrtfi nále: 4. - 6. a 18. - 20. 12. 2007

Pozvánka na základní část extraligy 
volejbalu žen - VK Prostějov 
Hala Sportcentra, Olympijská ulice, Prostějov

Tři korfbalové týmy z Belgie, Němec-
ka a Polska zavítaly v rámci Mistrovství 
světa v kofrbale, které se uskutečnilo 
v Brně ve dnech 1. - 10. listopadu, také do 
Prostějova. Světovou elitu tohoto sportu 
přivítali 7. a 8. listopadu na prostějovské 
radnici starosta Jan Tesař, místostarosta 
Pavel Drmola a předseda sportovní komi-
se Michal Müller. 

„Korfbalový oddíl při Reálném gym-
náziu a základní škole města Prostějo-
va oslovil tyto sportovce a pozval je do 
našeho města. Belgický tým, který patří 
k naprosté špičce,  kromě toho, že navští-
vil městský úřad, také trénoval v tělocvič-
ně reálného gymnázia, což se u studentů 
setkalo s obrovským ohlasem,“ uvedl 
čestný předseda oddílu Jiří Kremla s tím, 
že Poláci zase navštívili základní školu 
v ulici Dr. Horáka a Němci základní školu 
v Melantrichově ulici. „Podle reakcí žáků 
i sportovců se dá jednoznačně říct, že akce 

sklidila nečekaný úspěch,“ uzavřel Krem-
la.   (jg) 

Světová korfbalová elita 
si odskočila do Prostějova 

Světovou korfbalovou elitu přiví-
tal na prostějovské radnici i předse-
da sportovní komise Michal Müller. 
 Foto: J. Gáborová

Dne 20. listopadu se v Prostějově ve 
Sportcentru DDM na Vápenici uskutečnilo 
okresní kolo přeboru čtyřčlenných družs-
tev škol v šachu ve třech kategoriích. 
 

Kategorie A: 1. -  5. třídy za účasti 
3 družstev 
1. RG a ZŠ v Prostějově  12 bodů
2. ZŠ v ul. Dr. Horáka  8,5 bodu
3. ZŠ Konice  3,5 bodu

Kategorie B: 6. - 9. třídy za účasti 
5 družstev 
1.  RG a ZŠ v Prostějově  15 bodů

2.  ZŠ Brodek u Prostějova  10 bodů
3.  ZŠ Konice  9 bodů
4.  ZŠ Němčice nad Hanou  4 body
5.  ZŠ v ul. Dr. Horáka  2 body

Kategorie C: střední školy za účasti 
dvou družstev 

1. Obchodní akademie  5 bodů
2. RG a ZŠ v Prostějově  3 body
Turnaj se hrál v kategoriích A a C dvou-

kolově, v kategorii B jednokolově každý 
s každým. Po skončení turnaje obdržela 
první tři družstva diplomy a každý účast-
ník turnaje drobný věcný dar dle vlastní-

ho výběru, na které poskytlo dotaci OS 
ČSTV. Turnaj organizoval Regionální 
šachový svaz Prostějov ve spolupráci 
s OS ČSTV v rámci akce „Sportuj s námi“ 
pod záštitou  Sportcentra DDM.  Materiál 
a odbornou pomoc poskytl šachový oddíl 
SK Prostějov. Poděkování za činorodé 
a sportovně strávené dopoledne téměř 
padesáti dětí patří i pedagogickému dopro-
vodu každého družstva, bez jehož pomoci 
by se organizátoři turnaje neobešli. Všem 
těmto organizacím a jejich pracovníkům 
za poskytnutou pomoc děkuje 

  ředitel turnaje Ing. Karel Virgler

Okresní přebor škol v šachu Prostějov

Vánoce nám dávají příležitost zastavit 
se a věnovat se věcem, které jsou skuteč-
ně důležité. Jsou to svátky, kdy dáváme 
své rodině, přátelům a lidem z našeho 
okolí najevo, že nám na nich záleží, že 
je máme rádi a že je nám s nimi dobře. 
Coca-Cola má již po mnoho let své mís-
to v srdcích miliónů lidí. A znovu jim 
připomíná kouzelnou atmosféru těchto 
svátků - také díky Vánočnímu kamionu 
Coca-Cola, který i letos rozváží tu pravou 
vánoční atmosféru po celé České repub-
lice. Vánoční kamion vypadá přesně tak, 
jak jej znáte z televize a přiváží k vám 
Santa Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, 
soutěží, písniček a samozřejmě dárků. 

V Prostějově můžete Vánoční kami-
on vidět v neděli 16. prosince již od 11 
hodin na náměstí T. G. Masaryka. Do 
tří hodin si budete moci kamion pořád-
ně prohlédnout nebo si vyzkoušet jednu 

z atrakcí, které budou okolo kamionu. Ve 
tři čtvrtě na tři začne samotný program, 
během nějž se děti mohou zapojit do nej-
různějších soutěží - například se zkusit 
protáhnout komínem či naplnit vánoční 
punčošky dárky až po okraj. Malí i vel-
cí návštěvníci kamionu si budou moci 
zazpívat při karaoke svou oblíbenou 
vánoční koledu či jinou známou písničku. 
Kdo bude mít zájem, toho šikovní Elfové 
vyfotí se Santa Clausem nebo se sobem 
Rudolfem. Fotografi e budou poté umís-
těny na internetové stránky www.vanoc-
nikamion.com, odkud si je budete moci 
stáhnout. Sob Rudolf vás nechá sáhnout 
na svůj červený nos a když si budete něco 
přát, třeba se vám to splní…

Všechny soutěže, které kamion při-
váží, jsou zdarma. Dárky si děti mohou 
zasloužit svou účastí v soutěžích nebo na 
atrakcích.  (sc) 

Vánoční kamion zavítá 
i do Prostějova!

Římskokatolická farnost Povýšení sv. 
Kříže a řád Milosrdných bratří v Prostě-
jově vás zvou na pásmo koncertů, které 
zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého 
(u Milosrdných bratří) v Prostějově. 

V sobotu 22. prosince se uskuteční var-
hanní koncert. Na varhany bude hrát prof. 

Karel Hiner. O týden později, v sobotu 
29. prosince, zazní Česká mše vánoční 
od Jakuba Jana Ryby. Účinkovat budou: 
spojené sbory Vlastmila a Orlice a Ondřej 
Mucha, který bude hrát na varhany. 

Začátky koncertů vždy v 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné. 

Vánoční koncerty
v kostele sv. Jana Nepomuckého 

Kdy:  v neděli 2. prosince od 13 do 17.30 
hodin.

Kde: Sportcentrum - DDM, Vápenice 9 
(ve dvoře)

Program: od 13.30 do 14.30 pohád-
kové představení pro děti „Pojďte si 
hrát se slovíčky“, peklo s čerty, anděl-
ské nebe, soutěže a hry o ceny, výtvar-
ná dílna, ukázky sportovní gymnastiky, 
mikulášská nadílka pro všechny děti. 
Na děti, které přijdou v masce čerta nebo 
anděla, čeká překvapení. Jednotné vstupné 
10 Kč.

Mikulášská 
nadílka 

ve Sportcentru 

O Prostějovu se stále častěji mluví 
a píše i z hlediska volejbalu. Volejbalový 
klub Prostějov, který je nováčkem ženské 
extraligy, kraluje bez porážky v české 
elitní soutěži. Má nejen výborné hráčky, 
ale také fanoušky, kteří vytvářejí úžas-
nou atmosféru. „Takovou atmosféru jsem 
zažila snad jen při svém angažmá v Itálii,“ 
prozradila po výhře 3:0 nad Slávií Praha 

(viz foto) v televizní předehrávce 7. kola 
extraligy trenérka prostějovských volejba-
listek Táňa Krempaská. „Jejich podpory 
si velmi ceníme. Za odměnu se jim bude-
me snažit dát takový malý vánoční dárek: 
budeme se snažit, abychom v roce 2007 
neprohráli ani jediný zápas,“ přislíbila 
Táňa Krempaská. 

 Text a foto: Y. Pudilová

Dárek fanouškům volejbalu: „V roce 
2007 neprohrajeme žádný zápas.“


